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Het bestuur bestaat uit:
Gert Jan Meijers: voorzitter
Marianne de Bruin: penningmeester
Greet Meijers: secretaris
Dirk Jan Warnaar: lid
Gert-Jan Rodenburg: lid, plaatsvervangend secretaris
Ans Rodenburg: lid
Yvonne Strijbos: lid
Eric Bette: lid, tevens boekhouder
Het bestuur vergadert elke 4 tot 6 weken aan de hand van een agenda.
Van iedere vergadering maakt de secretaris een besluitenlijst. Ook wordt er maandelijks een
financieel overzicht gemaakt. Marianne de Bruin houdt de website actueel. Op de site is ook
een, door Dineke Meijers in het Engels vertaalde, homepage te vinden.
Het was voor Stichting Local Care een veelbewogen jaar. Door de steun van onze donateurs
en door de vele giften kon er veel gedaan worden.
In Rivne, in het westen van Oekraïne, is Pastor Viktor Zaychuk -samen met zijn vrouw
Natasha- nog steeds hard aan het werk voor onze stichting. Met behulp van geld van
donateurs van Stichting Local Care geven zij hulp aan de mannenafdeling van het
psychiatrisch ziekenhuis, het Tuberculoseziekenhuis, het Doveninstituut en de
kindertehuizen in hun omgeving. Hun onvermoeibare inzet zorgde ervoor dat er veel tot
stand is gekomen. Ook de bouw van het opvanghuis/kerkgebouw ‘de Ark’, vordert gestaag!
Met een prachtige gift van een sponsor uit Zwammerdam konden alle elektrische leidingen
aangelegd worden. Nu kon er ook verder worden gegaan met de afwerking van de
binnenmuren en de vloeren. Er moet nog veel gedaan worden, De Ark wordt waarschijnlijk in
het najaar van 2017 geopend.
Viktor kwam in mei alleen en in december samen met zijn vrouw, naar Nederland om
goederen op te halen, die door diverse acties van Stichting Local Care waren verzameld.
Nog voor de zomer was het groot feest voor de kinderen in het TB-centrum van Horyn: de
kampeerspullen waren er!. Van het geld van de Sinterklaascentrale werden twee grote 8persoonstenten gekocht, dus konden er 16 kinderen tegelijk "op kamp".
Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha hebben ook een auto vol kleding, twee naaimachines en
een flinke portie wasmiddelen naar de kindertehuizen van Chudel gebracht. Ook werd
namens Stichting Local Care en de Bodegraafse Sinterklaascentrale sport- en spelmateriaal
uitgedeeld. Dolgelukkig waren ze daarmee.
In september gingen de bestuursleden Dirk Jan Warnaar en Marianne de Bruin voor een
concert naar Rivne. Op initiatief van Viktor werd een orgelconcert georganiseerd waarbij Dirk
Jan het orgel in de Orgelhal bespeelde. Het concert was uitverkocht en een groot succes. De
tijd dat Dirk Jan en Marianne in Rivne waren, werd ook besteed aan bezoeken aan de
projecten, die door Stichting Local Care gesteund worden. Diep onder de indruk waren zij
van het vele werk dat o.a.in het plaatselijke kinderziekenhuis met weinig middelen gedaan
wordt. Zo maakten zij kennis met de ouders van kleine Sofia, net geboren, maar helaas
lijdend aan een zeer zeldzame huidziekte. Met de steun van Stichting Local Care konden er
meteen medicijnen gekocht worden om te proberen haar een zo groot mogelijke kans te
geven. De laatste berichten over kleine Sofia zijn gelukkig positief.

In december werden vooral dekens, warme jassen en kleding ingezameld. Ook konden er
toen 4 fietsen en heel wat medische apparatuur meegenomen worden door Viktor en
Natasha. Iets waar het personeel van het ziekenhuis in Rivne zeer blij mee was. Bij het
uitdelen van de goederen werden ook de vluchtelingen uit Oost-Oekraïne niet vergeten.
Tijdens hun bezoeken hebben de bestuursleden persoonlijk met Viktor en zijn vrouw de
voortgang van de hulpverlening besproken.
Tanya Schröter is nog steeds actief voor Stichting Local Care in Kherson (in het oosten van
Oekraïne) De hulp aan vluchtelingen bleek ook het afgelopen jaar een noodzaak.
Op de vrouwenafdeling in het Lucasziekenhuis in Kherson is Pastor Anastasyi nog steeds
actief met zijn werk voor zwangeren.
De Pakistaanse christelijke hulporganisatie PMS had een moeilijk jaar. Zij moesten het
afgelopen jaar om veiligheidsredenen een andere locatie zoeken voor hun kantoor. Gelukkig
konden zij bij deze betere en veiliger locatie ook land kopen om hun koeienproject voort te
zetten.
Eind augustus kreeg het bestuur van Stichting Local Care het bericht dat PMS: de Moeder
en Kind Kliniek (Mother&Child Health Care Centre) in Ghanool, Noord-West Pakistan, heeft
moeten sluiten.
Een belangrijke reden voor de sluiting is dat het niet meer mogelijk bleek een bekwame arts
en verloskundige te vinden die in deze, inmiddels levensgevaarlijke, regio wil werken. Ook
patiënten durven niet meer in deze als 'christelijk' bekend staande kliniek om medische
adviezen te vragen en vrouwen durven er niet meer te bevallen. Het sluiten van deze
hulppost is een grote teleurstelling voor zowel PMS als Local Care. Toch kijken PMS en
Local Care, met betrekking tot deze hulppost, terug op een uiterst zinvolle periode van
samenwerking, temeer daar de overheid heeft ingezien betere verzorging te moeten gaan
bieden aan deze regio. De lokale bevolking kan binnenkort beschikken over, voor zover
verkrijgbaar, gratis medicijnen.
Stichting Local Care is er meer dan ooit van overtuigd dat de inzet van PMS blijvend moet
worden ondersteund, onder andere voor het open houden van de medische posten in Jabori
en Besham/Pattan, eveneens in de Khyber regio maar op, tot op heden, veiliger plaatsen.
In deze twee klinieken draait het voornamelijk om hulp en voorlichting aan vrouwen uit de
wijde omtrek omtrent zwangerschap en verloskundige hulp bij bevallingen.
Daarnaast is het verlenen van medische zorg aan slachtoffers van ongelukken een
belangrijke taak. Ook worden er vaccinaties gegeven, wonden verzorgd, mensen met een
chronische ziekte van medicijnen voorzien en ook voorlichting gegeven over het belang van
hygiëne en gezonde voeding.
Dat de nood hoog is in Pakistan, bleek weer eens na de aardbeving in oktober in
Afghanistan, maar met de meeste slachtoffers in Pakistan. PMS en Tearfund vroegen
Stichting Local Care te helpen en met de steun van onze donateurs en dank zij diverse giften
konden er dekens, kleding en voedsel uitgedeeld worden in Shangla.
In Bosnië-Herzegovina kon Selma en in Roemenie kon Andra, dankzij giften van donateurs
van Stichting Local Care hun opleiding voort zetten en zo een zelfstandig bestaan
opbouwen. Kleine ‘projecten’, maar helemaal in de stijl van ‘Local Care’.
In het afgelopen jaar werkten de bestuursleden van Stichting Local Care mee aan diverse
rommelmarkten. Vaak leverden deze markten veel op: geld, donateurs, maar vooral ook
publiciteit en contact met onze ‘achterban’.
Greet Meijers
Secretaris Stichting Local Care

